
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HONDSTRAAT 24  
 
In 1867 wordt op deze plek (sectie 1110) door Adrianus van der Heijden een nieuwe 
boerderij gesticht. Hij komt hier met zijn vrouw en kinderen vanuit Uden op 04-06-1867 
wonen.  
In 1878 overlijdt Adrianus van der Heijden en blijft zijn weduwe Johanna van Wel hier 
met haar kinderen wonen. 
 

Adrianus van der Heijden is geboren op 02-11-1822 in Soerendonk, zoon van 
Arnoldus Antonius van der Heijden en Antonetta Smulders. Adrianus is overleden 
op 26-09-1878 in Vorstenbosch, 55 jaar oud. Adrianus trouwde, 36 jaar oud, op 
19-05-1859 in Dinther met Johanna van Wel, 35 jaar oud. Johanna is geboren 
op 28-01-1824 in Heeswijk, dochter van Petrus Henricus van Wel en Petronella 
Lamberti van de Rijt. Johanna is overleden op 01-11-1908 in Vorstenbosch, 84 
jaar oud.  

 
Als dochter Lamberdina van der Heijden in 1895 trouwt wordt haar 
echtgenoot Johannes van Dijk hier de hoofdbewoner. Moeder 
Johanna van Wel blijft bij haar schoonzoon en dochter wonen. Het 
huis wordt eigendom van de Johannes van Dijk. 
 
Johannes van Dijk is geboren op 07-08-1867 in Vorstenbosch, 
zoon van Petrus van Dijk en Anna Maria Smits. Johannes is 
overleden op 13-07-1937 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Johannes 
trouwde, 27 jaar oud, op 14-02-1895 in Nistelrode met 
Lamberdina van der Heijden, 27 jaar oud. Lamberdina is 
geboren op 23-11-1867 in Vorstenbosch, dochter van Adrianus 
van der Heijden en Johanna van Wel. Lamberdina is overleden op 
09-05-1905 in Vorstenbosch, 37 jaar oud.  

 
Johannes van Dijk, waarvan de echtgenote Lamberdina van der Heijden in 1905 
overleden is vertrekt, met zijn kinderen in 1909 naar Hondstraat 8 (E16). Dat huis op 
Hondstraat 8 is ook eigendom van de Johannes van Dijk. 
Johannes wisselt van woning met Peter van den Heuvel die op 29-6-1909 met zijn 
tweede echtgenote Godefrieda Habraken naar Hondstraat 24 (E20) komt. 
Peter van den Heuvel huurt de boerderij van zijn stiefbroer Johannes van Dijk en later 
van de erven “van Dijk”. 

 
Peter (Piet) van den Heuvel is geboren op 
04-01-1877 in Vorstenbosch, zoon van 
Leonardus van den Heuvel en Anna Maria 
Smits. Piet is overleden op 22-12-1956 in 
Vorstenbosch, 79 jaar oud. Piet:  
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 07-01-1899 in 
Dinther met Maria Heesakkers, 22 jaar 
oud. Maria is geboren op 13-01-1876 in 
Veghel, dochter van Johannes (Jan) 
Heesakkers en Elisabeth van der Heijden. 

Maria is overleden op 19-02-1901 in Vorstenbosch, 25 jaar oud.  
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 12-02-1909 in Uden met Godefrieda Habraken, 34 
jaar oud. Godefrieda is geboren op 09-04-1874 in Gemert, dochter van Johannes 
Habraken en Johanna Maria van den Elzen. Godefrieda is overleden op 05-11-
1923 in Vorstenbosch, 49 jaar oud.  
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Zoon Johannes (Jan) van den Heuvel sticht 
hier in 1944 zijn gezin. Hij huurt eerst de 
boerderij maar wordt later door koop zelf 
de eigenaar. 
 

Johannes (Jan) van den Heuvel 
is geboren op 30-09-1913 in 
Vorstenbosch, zoon van Peter (Piet) 
van den Heuvel en Godefrieda 
Habraken. Jan is overleden op 12-
11-1995 in Vorstenbosch, 82 jaar 
oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 
19-07-1944 in Nistelrode met 
Francisca (Ciska) Timmers, 28 
jaar oud. Ciska is geboren op 28-01-
1916 in Nistelrode, dochter van Antonius Timmers en 
Johanna Maria Spierings. Ciska is overleden op 19-02-
1992 in Veghel (zh), 76 jaar oud.  

 
Inmiddels (circa 1975) is boerderij in twee woondelen gesplitst 
en wonen hier twee dochters van Jan en Ciska van den Heuvel-
Timmers. 

 
Hondstraat 24 

Noud van de Rakt, zoon van Adrianus van de Rakt en Mechelina Bongers. Noud 
trouwde met Ria van den Heuvel. Ria is een dochter van Johannes (Jan) van 
den Heuvel en Francisca (Ciska) Timmers.  

 
Hondstraat 26 

Cor Vogels, zoon van Christianus Petrus (Janus) Vogels en Martina Kanters. Cor 
trouwde met Riet van den Heuvel. Riet is een dochter van Johannes (Jan) van 
den Heuvel en Francisca (Ciska) Timmers.  

 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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